
 
Dne 13. dubna 2021 
Informace pro poskytovatele dětských skupin a mikrojeslí  
v návaznosti na jednání vlády dne 10. dubna 2021. 

 

 

 
 

 
Opatření v oblasti maloobchodu a služeb od 12. dubna 

 
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 
Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje 
postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona      
č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem 
SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: S účinností ode dne 12. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto 
mimořádného opatření se: dle I/5.i)  

 

poskytování služby péče o dítě v dětské skupině tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti včetně dětí, kterým je 
tato služba poskytována, s výjimkou dětské skupiny při zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb, nebo 

poskytování služby péče o dítě pro zaměstnance těchto zařízení 
*** 

 
V souvislosti s tímto usnesením je poskytování služby péče o dítě v dětské skupině možné v omezeném režimu 
zajištovat:  

a) poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině, který je zdravotnickým zařízením či zařízením sociálních 
služeb  
 
b) poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině, který není zdravotnickým zařízením či zařízením sociálních 
služeb, ale poskytuje péči o děti zaměstnancům těchto zařízení.  

 
Za účelem zajištění minimalizace dopadů na poskytovatele dětských skupin a mikrojeslí v kontextu finančních prostředků 
z Evropského sociálního lze v tuto chvíli sdělit, že bude na toto období vztažena výjimka a výše uvedené období nebude 
relevantní za účelem zjišťování docházky do zařízení, tj. uzavření zařízení na základě usnesení vlády nebude mít dopady 
na výši dotace v návaznosti na obsazenost.  

 
 
 

Dotazy k výše uvedenému je možné směřovat na:  
Bc. Radka Pleštilová, DiS.  
radka.plestilova@mpsv.cz  
tel. 778 427 886 

 


